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^usai PaėmėF. nenburga
Isz Amerikos
Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas Prisiedin- 

tas Sukatoje

WASHINGTON, D. C. —
ISubatoj popiet, Prezidentas 

Rooseveltas priėmė prisiega 
būdamas iszrinktas Prezidentu 
4-tu sykiu. In miestą suvažiavo 
daug žmonių, bet tik 7,000 buvo 
liūdinto jais tu j u apeigų. Taip
gi buvo prisiegdytas naujas 
Vice-Prezidentas Harry S. 
Truman, isz Missouri valszczio, 
in vieta Henry A. Wallace.

Milijonai Eina Su
Durnais Kas Metas

NEW YORK. — Pagal val
džios surasza, tai amerikonisz- 
ki gyventojai suruko kas metas 
už bilijoną doleriu visokio ta
bako. Jeigu visa ta tabaka pa
dėtu ant vogos, tai reiketu 15 
milijonu vyru idant ja atsverti. 
Cigaru žmonis suruko in laika 
24 valandų 21,719,684 kožna 
valanda, 904,998 kas minuta 
15,682, kas sekunda 282. Jai 
tuos visus cigarus sudėtu viena 
paskui kita, galas prie galo, tai 
pasidarytu virve, kad su ja ga
lima butu apjuost musu žeme 
23 kartus aplinkui.

Ūkininkas Apsivedė
Su Savo Uoszvia

INDIANAPOLIS, IND. — 
John Snyder, 47 metu, tėvas 
septynių vaiku, aplaike persi
skyrimą nuo savo paczios Onos 
ir in kėlės sanvaites po tam ap
sivedė su savo 'uoszvia Eliza
beth Jackson, 49 metu. Snyde- 
ris užemtinejo savo pirmai pa- 
czai buk su juom pasielginejo 
arsziau kaip su szuniu. Per sa
vo antra apsivedima, Snyderis 
dabar pasiliko patėviu savo 
pirmos paczios, pats yra savo 
patėviu ir dieduku savo vaiku.

Amerikas Padirba Bili
joną Alaveliu Kas 

»

Metas
'( -----------------------------

NEW YORK. N. Y.—Ameri- 
koniszki fabrikantai alaveliu 
kas metas padirba bilijoną ala
veliu, isz kuriu 750,000,000 bu
na sunaudojami czionais, o li
kusius iszsiunczia in kitas dalis 
svieto. Medis isz kurio alave-1 
liūs dirba jau baigė ir turi joj 
jieszkoti net Afrike, o grafitas 
su kuriuom raszosi yra iszkaso- ■ 
mas Alabamoje New Yorke ir 
Pennsylvanijoj, bet daugeli jo 
taipgi pargabena isz Madagas-; 
kerio, Meksiko ir Slavokijos. I

Admirolas Advokatas

CHURCHILL PASIAISZKINA
Kaip Premjeras, Winston tina reikalą, kad Anglija, Amą- 

Churchill tapo savo kraszto Mi- rika ir Rusija turi iszvien dirb-

ūsai 95 Myliu 
Nuo Berlyno

j nisteriu, Anglija ir visa Britu! ti. Ir kaip jis suderino ir šutai-j e •...... . Husai Paėmė 1 tlze Ir Daug Ki
tu Miestu; Vengrija Pristojo 
Prie Alijentu, Karaus Priesz 
Vokietija; Amerikonai Paėmė

i Tarlaca, 58 Myliu Nuo Manilas

i Imperija, jautėsi kad jau isz- , ke pergals veaisius su Anglijos 
musze paskutine valanda. BetJ reikalais, kai jis parode kad 
Ministeris Churchill savo žmo-'tas, kas Anglijai yra reikalinga! 
nems prižadėjo pergale, bet yra visam svietui in nauda, jis 

, taipgi prižadėjo prakaito, asz-j parode kad isz tikrųjų jis yra 
aru ir kraujo. Jis tuoj aus davė ne tik gabus ir mokytas politi- 
Hitleriui žinoti, kad Anglija kierius; bet taipgi apsukrus ir 

•iki pat paskutinuju ginsis, mu- nagingas dipliomatas. Retas! 
szis, ir laimes. “Kas bus, kas kuris kitas butu gales taip gra

žiai pasakyti, taip aiszkiai pa
rodyti, taip drąsiai prisipažin
ti ir taip gudriai iszsisukti, 
kaip Ministeris Churchill. Visi

C. W. Nimitz, Amerikos 
Karo Laivyno Admirolas,
aplaike teisiu garbes daktaro 
laipsnio nuo Fordham Uni
versiteto. Nimitz vadovauja 
karo laivyną ant Pacifiko.

REIKIA DAUGIAU
NURSIU -

WASHINGTON, D. C. —
Musu armijos ir laivyno va

dai szaukiasi daugiau nursiu, 
slaugiu, kad prižiuretu ir gydy
tu musu sužeistus vaikus. Tuk- 
staneziai nursiu, slaugiu reika
linga, verktinai reikalinga, ir 
tuoj aus.

Valdžia net grasina, kad jei
gu neatsiras už dienos kitos ke
li tukstaneziai nursiu, slaugiu 
tai jas ims pane valia, kaip ima 
musu vaikus.

Czia per daug,negalima kal
tinti musu mergaites, slauges 
bei nurses. Armija ir Laivynas 
reikalaudamas nursiu pastato 
kad jos butu jaunos. Jeigu ar
mija priimtu nurses iki sakysi-

szis, ir laimes.
nebus, bet Britanija nepražus.“

Sziadien, kaip jau beveik dvi- 
deszimts pasaulio krasztu sto
jo in tilka Anglijai, Churchillas 
vėl duoda visam svietui žinoti mes jau ne syki, bet tukstan-l 
kodėl ir už ka mes kariaujame ( ežius sykiu klausėme “Kodėl 
ir drąsiai ir vieszai atsako vi- mes kariaujame? kode! mes 
siems kurie kritikuoja ar inta- 
rineja jo kraszta ar jo paties

muszames? Koks szio nelemto 
karo tikslas? Su tokiais klausi-

kurie daugumoj yra komunis
tai. Ir jis drąsiai prisipazinsta 
kad tiedu jo pasielgimai yra 
viens kitam prieszingi bet, kad

LONDON, ANGLIJA, — Rusu armijai- 
randasi 19 myliu viduryje Silesijos, ir paė
mė Vokiecziu militarinia skrynia Tannen-

pasielgima.
Taip kalbėdamas, taip atsa

kydamas, Churchillas apgina ir 
paaiszkina savo kraszto reika
lus ir siekimus. Taip ir dera, 
taip ir reikia. Nes jis jau keli 
menesiai atgal drąsiai pasakė, 
kad Anglija sziadien kariauja 
ne del kitu tautu ar krasztu, 
bet del Anglijos; kad jis Britu 
Imperijos Ministeris ne tam 
kad Britu Imperija suskaldyti 
ar panaikinti, bet ja palaikyti, 
iszgelbeti ir sustiprinti. O visa- 
kit, tai antraeilis dalykas. Tai 
buvo be galo drąsus žodžiai, 
žodžiai kuriuos retas Amerikos 
vadas ar dipliomatas butu isz-i 
drises pasakyti.

Eet jis taipgi yra pirmutinis 
paskelbti kad jo žmones nori ir 
reikalauja kad Anglija stotu in 
talka su kitomis szalimis, kad 
visi Alijentai sudarytu viena 
frunta, kad visi isz vieno dirb
tu. Jis ypatingai pabrieže verk-

mais ir Minister! Churchilla už
puolė. Jis staeziai atsake:
“Szio karo pirmutinis tikslas 
yra kara laimėti.“ Vat tai tau 
kur kaip kirviu atkirto. Tikį 
Churchillas galėjo ir driso taip
atsikirsti.

Jis kalbėdamas in savo žmo
nes atidavė garbe musu karei
viams kad jie beveik vieni, be 
jokios pagelbos sulaikė Genero
lo Von Rundstedt atsikirtima. 
Tas atsilaikymas kasztavo 
Amerikos kariuomenei 75,000 
kareiviu. Jis taipgi nepamirszo
pasakyti garbes ir padėkos žo
di Stalino armijoms, kurios da
bar Vokieczius kulia ant Rytu 
Frunto.

Jis iszgyre Stalino armijas' 
ant Rytu Frunto, bet pasmerkė 
komunistus, kurie visus Graiki
jos gyventojus subuntavojo. 
Jis pasmerkia komunistus J 
Graikijoje, bet iszgiria ir palai-' 
ko Marszalka Tito ir jo sekėjus,'

jis ne veidmainys, jis prisipa- įurna> Berlynas pranesza buk Rusai ran- 
žinsta kad jis taip dare ne už ; .
kad jis norėjo taip daryti, bet dasi 10 myliu nuo Oder upe, Silesijos
kad aplinkybes buvo tokios 
kad jis negalėjo kitaip daryti. 
Tai tik drąsuolis gali taip pa
sakyti, taip savo silpnybes pri
sipažinti.

Balkanų ir Pabaltijos klau
simas baisiai painus ir reiketu 
Saliamono proto kad jis butu 
iszrisztas. Amerika pažiurėjo 
in ta klausima; nusigando ir 
lankas sau nusimazgojo ir nie
ko nedare, nieko nesake. Angli
ja negalėjo taip daryti, nes 
Anglija ir jos reikalai per arti

drutviete, paėmė Breslau ir daug kitu miestu. 
Ant pietų Prosu fronto Rusu 3-czia armija po 
komandos Generolo Ivan D. Czerniakhovskio, 
37 metu, tanku pulkas paėmė Gumbinnenio 
miestą, 15 myliu nuo Interburgo geležinkeliu 
icentras. Premjeras Stalinas pranesza buk 
daug Rusu kareiviu, tanku, artilierija ir ka- 
riszku eroplanu randasi Silesijoj. daug Vo
kiecziu likos užmuszta ir paimta in nelaisve.

Balkanų ir Pabaltijos buvo ir 
yra. Churchillas taip dare, kaip, 
jis suprato, taip kaip aplinky
bes jam leido daryti. Gal mums, Į 
Amerikiecziams nepatinka; 
kaip ir ka Anglija dare ir daro, j 
Bet tik tas neklysta, kas nieko 
nedaro. O Anglija turėjo dary
ti, už tai galėjo ir suklysti.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos 
Anglijos ir Francuzu armijos artinasi prie 
Strasbourgo užimta per Vokieczius. Angli- 
kai dabar tik du mylies nuo Aachenos. 
Amerikonai artinasi prie St. Vitho, o Ge
nerolo Pattono pulkas prie Luxemburgo.

me, penkios deszimts penkių 
metu, tai atsirastu daug dau
giau savanoriu. Tos senesnes 
galėtu tarnauti, czia musu sza- 
lyje, o jaunesnes paleistu va
žiuoti už mariu.

O dar ir kitas neaiszkumas. 
Jeigu jau taip trumpa nursiu, 
tai kodėl nurse kuri apsiženija, 
iszteka, gali palikti Laivyną ir 
apsigyventi su savo vyru? Vy
rai kurie ženoti yra armijoje, 
tai kam tas skirtumas? O dar 
kitas klausimas, kuris yra bis- 
ki skaudesnis, kodėl juodukiu, 
negru nursiu nepriima? Juodu
kai yra imami in vaiska, tai hu
tu galima ir priimti juodakes 
slauges, nurses.

Bet klausimas dar neiszrisz- 
tas. Jeigu armija ir laivynas! 
palengvintu savo reikalavimus 
gal ir butu gana savanoriu nur
siu, slaugiu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Amerikonai Paėmė Vokiecziu Požeminis Eroplanu Iszdirbyste
I

Paveikslai parodo didžiaus’a Vokiecziu požeminis eroplanu iszdirbyste surasta ir paimta 
per Amerikos 8-tos Armijas Grinos jiegos, su pagialba Maquis kareiviu pulką prie

St. Astier, Francijoje.

LONDON, ANGLIJA. — Vengrija Pri- 
sidego prie Alijentu, ir karaus priesz Vo
kietija. Vengrija siunezia savo kareivius 
ant Alijetu fronto. 

___________

ISŽ PHILIPPINUOSE. — Generolo D. 
MacArthuro puikai paėmė Tarlaca nuo Ja
ponu ir artiasi prie Manilos. ,

ISZ BURMOS. — Angliszki kareiviai 
užpuolė ant Ramree Sala, 50 myliu , nuo 
Myebon inlankio prie Burmos. buk 450 ero
planu bombardavo Formosa Sala ir Okina- 
va prie Ryuku Salų.

SKAITYKITE “SAULE”
Szitas Ministerio Churchillio siausias ir iszakiausias ka dar 

spyezius buvo geriausias dra- teko girdėti ar skaityti.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ežia, o žąsis eina ant szvento- 
riaus pasidrutyt žolelia. Po mi
ežiu žąsis lauke ant senukes ir 
vela nuveda namo.

MODERNISZKAS LUILIAVIMAS

Vaikai buna didelia perszka- 
da persiskyrimu poru nes 40

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
liate iii kita miestą ant apsigy
venimo ir (geidžete permainyti'procentas persiskyrimu yra to- 
lailkraszti, prisiunskite. savo se
na ir nauja adresu ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes atsitikimuosia vyrai yra daU- 
be to, negalime jum siuntinėti (giau isztikimais ne 'kaip mote- 
laikraszczio in nauja
Daugelis praszo idant perinai- pagyvenimo yra smagiausi. Tik 
nyt adresa, prisiunezia savo 14 procentas persiskyrimupsia 
vardu ir pravarde bet nepaduo-' poros gyveno su savim po de
da kur gyveno ir in kur iszva-1 szimts metu, o 21 procentas 
žiavo. Tokiu laiszku sziadieh persiskyrusiu poru apsivedė 
aplaikome daug, nes svietas la-Į turėdami mažiau kaip 21 
Tai maiszosi, o del mus atu ne- tus. 
reikalingas sukimas galvos 
jieszikoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas 
laiszlka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai tgreiicziau galesi-

k i u, kuris yra be vaikais. Taip 
gi isztirineta, jog daugeliuosia

Kad loska, užmigk, dukrel, 
Mamos mylinti duszel.

Mama myli tik tave,
Tu mvli tiktai save.

vieta, res, o pirmutinei penki metai

Afrikas turi suvirszum 
rasze'milijonus gyventoju.

me-

143

pra-Paskutiniuosia laiikuosia 
siplatino po Amerika užklupi- 

me permainyt ir greieziau gau-'niai banditu. Laikraszcziai kož- 
site lai’kraszti. Kitaip ant musĮ na diena skelbia užklupimus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Ar jus jaunikiai žinote kur 
idasi jaunikiu pekla ant

ant banku, apipleszimus ir t. t.
Tankiai duodasi girdėt, jog 

moteres ima dalibas tuosia api- 
pleszimuosia, rodos norėdami 
parodyt svietui, jog ir josios 
yra lygioms vyrams. Bloga, jei
gu bobos pradeda, siausti in 
banditizmą.

szios žemes?
Sztai Turku sklype vadina

mam Angora, kuri pastojo liuo- 
sa po paskutinei karei, yra tik
ra pekla del jaunikiu. Tenais 
jaunikis kuris neapsiveda turė
damas 25 metus, aplaiko tiktai 
tris ketvertis užmokesezio už das. Kitados mokyti raszinejo 
darba kiek vedias žmogus. Da- knygas 
lis jo uždarbio eina ant užlaiki- ranka, 
mo didesniu szeimyniu. Jauni- jo© tik karaliai ir turtingi žmo- 
kiui, kuris turi suvirszum 25 
metus, yra uždrausta (būti jau
nikiu, o jeigu katras nenori ap
sivesti, tai ji siunezia priversti
niai prie darbo, arba kemsza in 
kalėjimą. Kas apsiveda ir susi
laukia vaiku, tasai aplaiko že
me dykai nuo valdžios, o vaikai 
buna auklėti ant valdžios kasz- 
to. Liuosnoriams in luomą mo
terystes valdžia duoda pinigu 
ant apsivedimo.

Iszradimas raidžio (druko) 
buvo priežaste didžiausios ap- 
szvietos, ne kaip kitas kokis bu

ir visokius rasztus su 
o (buvo taip brangios,

Užsimerk tas akeles.
Asz labai tave myliu,
Tavo szposu'S visikencziu.

Bet nedidink man bedas....
Motina ne aniolas:

Kaip pagrėbsiu už ausu, 
Nereikės gražiu dainų.

Užmigdyt tave naktims, 
Tavo ožis tuoj nurims.

Tu užmigsi taip gražiai,
Ir sapnuosi sau meiliai.

Diena, nakti bevargštu*
Daug naktelių nemiegu.

Taip, Dukrel, tave myliu;
Bet tik tiek pakęst galiu.

O po tam, tavo mama, 
“Boy Frenta” sau kalbina.

Nemanyk kad asz bloga:
Atsimyk, asz nesena.

Meile dega, kaip liepsna, .
Ir szirdie dar vis karszta.

Tave tėvas prageria,
Visa piede praszvilpia:

Tas girtuoklis nepareis, 
Ta buiza ji neatleis.

Jei valia jam girtuokliaut, 
Tai ir man valia vyrant.

Czinczia -liūlia, mylima, 
Užsimerk akis miela.

Pvragaiczius tu mvli, 
Savo valia vis turi.

' Daug zabovu nuperku:
1 Viską tau asz prižadu.
’ Visa diena gali rėkt,

I Bet nakezia, tai jau tylėk.
Tave tėvas, kaip ir tu, 
Mylite save abu.

Turi jis kelias “frentas”
Ir jis juju mylimas.

Dovanas jis perka joms, 
Goria, szo'ka su kitoms.

Jei jis mansio asz gera, 
Sanžininga motina.1 . ..Susipras jis pervelai, 

’ Kad vaikinai ir bernai.
Myli jojo moteri,
Ir ji tur mylėtini!

Czi ne zi a -1 i u 1 i a, my 1 i n i a, 
Užsimerk akis miela.

Dar tau laiko yr’ gana,
Bet mokinkis augdama!

Neklausyk, kaip tau kalbos 
Apie meile isz szirdies.

Meiliu žodžiu netikėk, 
Prascziokeliu nemylėk.

Meile yr’ pagirtina, 
Ir labai ji geidžiama.

Bet gyvuot negalima,
Vien tik meile dangiszka:

Reiks tau valgyt ir gyvuot, 
Apsirengt ir užsikluot.

Ka mylėsi ta; tiktai, 
' Nesiženyk taip aklai. 
' Kaip kadaise asz durna, 
Prižadėjau but žmona.

To girtuoklio valkatos,
Tavo tėvo, kurs neduos.

Man ramybes ik’ mirties,
Dieve duok džiaugsmus nasz- 

les.
Cziuczia-liuiia mylima, 
Užsimerk akis miela.

uis galėjo jaises skaityt ir pir- 
kinet, bet dabar žmonis perka 
knygas pigiai ir jaises skaito.

Priesz nuvertima kariszkos 
valdžios Rusijoj, Rusiszkas ca
ras turėjo 30,000 salimu ir 40 
distilaciju.

žmoniszkos teises butu lygiai 
statomos greta kitu tautu. Bol- 
szevikams labai niežti, delnus, 
kad laisvieji lietuviai sziame. 
kare labiausiai nukentetu ir žu-Į 
tu, kad iszliktu vien bolszeviku 
sauja ir dar truputis tokiu, ku
riuos tikimasi ateity bolszevi- 
ka.is padaryti.

Pagal szio korespondento ži- 
.nias, BALE stengiasi isz mir-

bol- ties iszgelbeti visus Lietuvos 
pilieczius, vis vien kur juos ka- 

susijungti su “fa-'ro bangos nunesze. Bolszeviku 
Ir kuriuo tikslu tai programa visai paszalpa turi

ar bolszevikams užėjo eiti per bolszeviku ranlkas, o

guosius Lietuvius.
Rimgaudas

JUOKAI

TEISME

Teisėjas: Jonai Puputi, ka
da jus gimete?

Jonas: O jau bus apie sze- 
szesdeszimtis kelis metus lai
ko. Tuomet dar, amžina atsil
si, mano motinėlė buvo gyva.

, i n t e 1 i ge 111 a s - p r o 1 e -

į su grupe ’bendrakeleiviu. Szi 
1 totalitarine komanda grudriai 
apsimeta net liaudies draugais 
ir demokratais. Visa ju 'beda, 
kad ežia Amerikoje darniu 
skaiezius nespareziai anga.

Ypacz nuostabu, kad bolsze- 
vikai apszaukia BALF faszis- 
tiniu ir, reakciniu, o betgi pa- 
reiszkia norą susijungti su szi- 
tais 1 ikvidnot inais ‘ ‘ faszis
tais!” Indomu, kas da vė
szcvikams tokias keistas in
str nik c i jas 
szistais ?” 
daroma
noras nusižudyti, pasiskandin- tos jau seniai isztreniruotos 
ii buržuaziniu demokratu juro- “buržuju” žudymu. Tris kar- 
je, ar, gal daug tikriau, svetimi, ves turis menkutis lietuvis u'k- 
pinilgai pakvipo tavorsz-' įninkąs bolszcvikams jau buo- 
cziaras?

Savu noru jungiasi tiktai gi-Į taras, jei ne komunistas ir ne 
miningos visuomenines grupes,1' bendrakeleivis, taipgi buržu- 
kurios turi gyvenime koki jus. Vadinasi, laisvųjų lietuviu 
svarbu bendra tikslą. Bolszevi- ir surusėjusiu bolszeviku pigo
ku tikslai seniai žinomi ir ju pa-'gramos visai skirtingos ir jo

kiu suvientuviu negali invykti 
net ir prievarta. BALF gauna 
paramos tik isz demokratiniu 
lietuviu ir taipgi demokratiniu 
senu amerikiecziu. Jai demo
kratai demokratus gelbsti, tai 
sovietiniams nacionalistams 
neturėtu rūpėti, ypacz kad ir 
jjp ežia nėra nuskriausti ir gau
na net daugiau už kitus.

Norvegai, Hollandai ir Len-
atimtas, kai jau treji metai renka rubus, 

kad ji laisvai pati viena augiu-'bet dar negali siusti ir ju rubai 
tu savo kultūra, gerove ir reli- | nesugenda. Lietuviu rubai vos 
gija, kad Lietuvos ženklai ir Į pradėti rinkti ir savu laiku, net 
simboliai (vėliava, herbas) ir gana greit, jie pasieks vargin-

ežiu uoliai garsinami: klausyti 
ir neinžeisti diktatoriaus ir 
žiūrėti, kad ir kiti visi diktato
riui uoliai, tarnautu. Suvientis 
jie gali tiktai su raudonais na
cionalistais, ka jie seniai ir pa
dare.

Eilinio lietuvio tikslas yra 
žiūrėti, kad Lietuva butu ly
giai laikoma su kitomis nepri
klausomomis tautomis, kad jos 
suverenumas nebu t u

OFISE GELEŽKELIO

Noretau gauti džiaba ar 
brekmono ar peczkurio.

— Dabar ne yra vietos, 
nes atsiszauk už nedėlios, tai 
žinau tikrai jog ka norint su
važinės ar sutrins.

PUIKI ISTORIJA

TIKTAI, ... 50c I 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatysteseų

Angarietis yra pasisakęs savo 
draugams, kad jis turejes pa- 
ruoszes gana pilna sarasza lik- 
vidnotinu Lietuvos inteligentu 
ir kad tas saraszas apemes 3,- 
000 vardu. Be abejones, tas mir- 
tin pasmerktųjų saraszas vė
liau tapo keleriopai padidintas. 
Dabar matome to seno projek
to pasekmes. Planas gana sėk
mingai vykdomas, bet apima ne 
vien inteligentus, o gana pla- 
czias szviesiu piliecziu mases 
visose Baltijos šzalyse. Bet vis 
dėlto ateina isz Europos žinių, 
kad nuo szios likvidacijos isz- 
sprudo isz Lietuvos gal apie 
700,000, isz Latvijos apie 300,- 
000 ir isz Estijos apie 140,000 
žmonių. Uoliems nacional-bol- 

įszevikams abiejuose Atlanto 
' szonuose pasidarė labai piikta, 
kad vien isz trijų Baltijos res
publikų iszsprudo nuo likvida- 

Į ei jos daugiau milijono laisves 
I ir demokratijos szalininku. Jie 
, bėga bet kur in Vakarus, kur 
jie tikisi greit sulaukti Ameri
kos ir Britanijos kariuomenių 
ir ju teisingo elgesio, netgi ma- 

(terialines pagelbos. Žinoma, ju 
i tarpe yra labai daug jauanks- 

lose, gausybe straipsniu Lietu-czįau prįevarfa iszgabentuver- 
vos laikiaszcziuose piiesz Vo-į^ cįarį)ams Vokietijos fabri- 
kietijos vieszpatavima Europe- ^uo<,e 
je, priesz jos ]linkies Lietuvoje 
Latvijos, Estijos ir Lenkijo 
visuomenes ir spauda nemažiau; nuotojams labai svarbu dabar 

nors atimti bet kuria demokra
tija pa gelba silpnesniu ■ 
tu isz'barstytiems demokra-'pJa°8 eyvenimas: 
tams. Szi pagelba Lietuvos de- mybe; Vanrinsro žmognus aunu; Trys 
.mdkiiatams nutruktu, jeigu bot-',k,ral,y’ l”1.kte"! 
szevikams ir ju bendrakelęi- ei puslapiu .15c
viams pavyktu i kelt i tvirtai sa-' No.- 127 Trys istoriios apie Duk- 

r„ ..... te pustvniu: Peleniute: Du brolei 
1 L1O tikslu H Varsrutis ir Skuputis. 60 pus...15c 

duotus instrukcijos priimti ko —-------------------------- ------
daugiausia rezoliucija už SKAITYKIT 

suliejimą B Al.F su bolsze- į
viku komitetu. Tuo, bet tikslu “SAULE” 
jie vikriai organizuoja daugeli 
skundu priesz BALF, buk jis 
esąs faszistinis ir neatstovau
jąs visiems lietuviams. O gi 
lietuviams geriausia, atstovau- 
jas bolszeviku gausus aparatas

Siuncziant pinigus per ban
kini czeiki arba-ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu
bankos reikalauja deszimts' cional-bolszeviiku 
centu už iszmokejima czekiu ir. 
ekspresiniu kvitu. Busime jums Į

Pagal senoviszkus rasztus, 
tai pirmutinius vargonus pa
dirbo kokis tai Ctesibus, Alek
sandrijoj, 250 metu priesz 
Kristaus užgimimą, isz ko pa
sirodo, jog vargonai yra labai 
senu instrumentu. Pirmutinei 
vargonai iszdavinejo neteisin
ga baisa ir nebuvo visai pana
gaus in te'byrius vargonus. Vė
lesniam laike moikytas Arkime- 
das pagerino vargonus, kurie 
davinėjo aiszkesni baisa ir ga
lima. buvo ant ju grajyt puikiai.

Popiežius Vitalianas parga
beno vargonus 658 mete po 
Kristaus užgynimui in Ryma. 
Tokie vargonai buvo naudoja
mi lyg 1000 meto ir nuo to lai- 
ko juosius daug pagerino. Szia- 
dien naujausio sztamo vargo
nai turi tris klavituras ir reika
lą u je gero artisto idant su jais 
galėtu gerai apsieiti.

Žasis pripranta prie

mitetu ir visus tremtinius bei 
pabėgėlius apszaukianczias fa- 
szistais. Centriniai dirigentai 
pamoko, kam tas rezoliucijas 
reikia, siusti ir paduoda trijų 
svarbiausiu instaigu adresus.

Szia proga indomu pagvil
denti jau 'bent kiek žinomus na

mo tyvu s už
“vienybe”. Eidami jau seno-

■ ■ ■ • ~ • • Įkais Kominterno (parėdymais,
dėkingi už tai ir neužmirszkito sovietu szalininkai Centro Eu- 
ateityje, kada siunsite czekius ropos (taigi, Lietuvos, Lenki- 
arba ekspresinius money orde- j°s> Latvijos ir Estijos) invai- 

Bet riu spalvų demokratines sroves 
tyczia vadina faszistais ir hit
lerininkais, nors szitie “Hitle
rininkai” visa laika prieszino- 
si Hitlerio veržim'uisi ii* pla
nams Europoje. Jie prieszinosi 
net ir tuo metu, kaip pats Sta-: 
linas toki prieszinimasi laike 
nerealiu ir padare su Hitleriu 
krauju sucementuota draugisz- 
kumo sutarti.

Tik prisiminkime garsia 
Klaipėdos naciu byla Lietuvos 
teisme, Vokietijos muitu kara 
priesz Lietuva 1933-36 m., Vo- 

'kiecziu kalbos iszstumima isz 
■pirmos vietos Lietuvos mokyk-1

rius, pridėti deszimtuka.
Į jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

savo 
maitinini’ku kaip szunis ir kaip 
szunis paskui juosius vaiksz- 
czioje. Francijoj tūla akla mo
tore yra vedoma in bažnyczia 
kas szventadieni ant misziu, 
per žasi. Toji sena motere eina 
tiesiog keliu, bet kada užeina 
ant kokios perszkados, tai žą
sis patraukė jai už szlebeS' ir 
užveda vela ant gero kelio. Ka
da daeina prie bažnyczios, geri 
žmonis senuke in veda iii bažny-

SOVIETINIAI 
NACIONALISTAI 
APIE LIETUVIU 

SZELPIMA
Nacional-Bolszevizmas daro-' 

si ypatingai agresyvus. Lietu- 
viszkai spausdinamuose sovie-j 
tiniuose laikraszcziuose nese- 
niai mateme ryksminga 
straipsni apie tai, kad Bendras 
Amerikos Lietuviu Fondas ne- 
turis teises Amerikoje veikti be 
sovietinio komiteto leidimo, o 
tas komitetas buk esąs rusiszko 
fondo sekcija. Norėdami su
stabdyti nesovietisziku lietuviu 
szelpima sovietu nacionalistai 
pradžioje bandė paveikti Ame
rikos auksztas instaiigas, kadi 
BALF butu uždarytas ir jo iž
das butu pavestas bolszevi- 
kams.

Szios ju pastangos rezultatu 
nedave. Tuomet, t/arsi, vikraus 
dirigento rankos pamoti, ta- 
vorszcziai pradėjo giedoti ge
rai iszmi'klintu unisonu dvie
juose savo laikraszcziuose ir 
savo grupes susirinkimuose, 
nurodydami priimti, vienodas 
rezoliucijas, reikalai! janezias'
sulieti BALF su bolszeviku ko- žymus Maskvos agentas Aleksa

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. j

Mahanoy City, Pa. '
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api« 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie EgU 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi! 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant; 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.. 
2S puslapiu .........  lOcį

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka* 
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;; 
Geras Medėjus................................. 15c,

No. 170 Asztuonios istorijos apia 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėj imas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinatai 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in azviesa; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25d

No. 171 Vieniolika puiku istorijų! 
(su paveikslais), apie Džiaugsmasi

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
36c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Bolszevistines Europos pla-

buvo prieszingos Vokiszkai jė
gos ir smurto programai. Bet 
szitas pasiprieszinimas Hitle- 
rizmui nieko bendra neturi su 
i )o 1 s ze v ik i szk u nacionalizmu.
Ir toks masinis bei drąsus pasi- 
prieszinimas hitlerizmui ir Vo- 
kiszkumui juk negalėjo taip vo koja in BALF 
tvirtai pasireikszti be visuoti
nio gausios inteligentijos Bal
tijos respublikose pritarimo. 
Dabar deszimtys tukstaneziu 
szi u inteligentu ir szimtai tuk- 
štaneziu ūkininku 'bei darbinin
ku tapo užklupti bolszeviku

J planingai organizuoto teroro.
Jau priesz penkiolika metu

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apit 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles, 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............ 15c

No. 112 Trys apisakes apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi azposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti azposelei. 20c

No. 116 Istorija t.pie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ...........................  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ......................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 6i 

krasz*i PuaIaPiu ..........................................l5c
126 Penkios istorijos apie 

Pr'.versta links-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuenas. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.............................  15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos aoie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .............,............  20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

44 pus. 15c 
apie

ISTORIJE apie Gregoriua
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<

No. 145 Trys istorijos apie Velni- nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras į 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o ^sz Akyvumo; Su Dievu; Grigu Kale- 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo-Įdos; Kaip^ Vincas ingalejo pacziaj 
da; Dainele. 47 puslapiu.......... '—

No. 1
Nihilistu;
Mikitas . 61 puslapi”

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ........... i... ......................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu . .

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................1&C

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................l^c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneruje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 pusUpin * 15c

Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 

‘ . 47 puslapiu. ....-15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla~ 
146 Dvi istorijos apie Auka PW gymimo mumisie Dievo musu 

Stebuklas kuczios nakti. Jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 

ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25®
No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 

Mariu; Sruolis isa Lietuvos. 68 
puslapiu ................... 15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15<J 

No. 175 Pasiskaitimo knygelei!
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrao 

•,15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczk. Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 

Kepta Juoku ir Paveikslo, 
..................1|«

rtai;
Preke

Adresas: ' '
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines

? ’f 'Gerai žinomas miesto gy
ventojas Juozas Szukaitis kuris 
laike valgomu tavoro sztora, 
įstaigai krito negyvas, namuose, 
Panedeli ryta. Velionis sirgo 
szirdies liga. Gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Amerika kada buvo 
da jaunu vyruku ir laike bizni 
ant 21 E. ‘į’irie uly. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos; 
narys Amerikos Legiono Post 
74. Buvo direktorium Ameri
can Banko. Jo pati a. a. Alicije 
mire Rugp. (Aug.) 7 d. 1943 m. 
Paliko 3 sūnūs: Juozą kuris 
randasi prie Amerikoniszkos 
laivyne, Jurgi ir Edvardą na
mie. Taipgi broli Antana. Lai
dotuves atsibus szia sanvaite, 
bet dienos da nepaskirta. L. 
Trasikauskas laidos.

— Utarninke, Sausio (Jau.) 
23 d., 8:30 vai., ryta, iszvažios 
16 vyruku in Wilkes-Barre, 
Pa., kuri bus priimti prie ka
riuomenes tarnystes: Isz Ma
hanoy'City: John J. Alexander, 
Crellin D. Mayberry, Russell 
iWonsock, Thomas AV. Ward, 
jWilber E. Brokenshire, An
drew E. Graham, Jr., Victor J. 
Lucas, Edward P. Koval, Pha- 
on D. Bartolett ir Francis J. 
Malloy. Isz Morea: Joseph 
Leek. Isz Barnesville: Warren 
E. Fegley. Isz Cumbola: John 
(V. Tomashunas ir Joseph B. Se- 
rock. Isz 'New Philadelphia: 
Michael J. McGowan. Isz Kas
ta : Paul E. Mickey.

— Du vyrai likos sužeisti 
laike darbo, Petnyczioj popiet. 
James Gannan isz Gilberton, 
Varytojas buldozerio del Mor
gan ir Caster -Stripino kompa
nijos likos sužeistas in 'koja, 
gydosi Ashland ligoribute.

Andrew Murcha isz Maha
noy City likos sužeistas in ran
ka ir Loja Maple Hill ka
syklose. Gydosi Locust Moun
tain ligonbute.

GENYS MARGAS

KA MANYTI APIE KARA?

Rundstedt puolimą ir pradeda 
me vėl pergales daina dainuoti

Gal szita syki jau neapsivil- 
sime, gal szita syki jau likimas 
musu prieszams koja pakisz: 
gal dabar generolai Zhukov.

Kas Prie Taikso Stalo 
Sėdės?Z IT AS karas perdidelis 

perplatus ir perbaisus kad 
paprastas darbo žmogelis galė
tu suprasti kas ten darosi ar 
kaip sekasi ar nesiseka.

Viena diena musu laikrasz-
cziai taip gražiai mums apraszo Konev, Rokossovski ir Cher- 
apie musu armijos laimėjimus, 
kad visi mes jau tik laukiame 
žinių kada paimsime Berlyną ir 
paklupdysime visus tuos Na
cius. Tada mes jau imame reng
tis prie parodu ir jau laukiame 
savo vaiku sugryžtant. Viskas 
kaip isz pypkes. Alijentai vis
ką szluoja pirm saves ir veja 
priesza. Mums net lengviau ant 
szirdies.

niakovski nesustos iki in Ber
lyną numarszuos. Gal taip ir 
bus: o gal ir ne.

Vienas Anglu žurnalas, 
priesz Kalėdas, davė patarima 
ir pasiulino, kad tie, kurie dau
giausia nukentejo per szita ką
rą, tie turėtu po szio karo taika 
iaryti ir tautas ir rubežius ir 
įmones tvarkyti. Tas žurnalas 
maž-daug, szitaip raszo:

Kaip tik Krikszczionys iszli- 
po isz savo požeminiu urvu, jie 
pradėjo persekioti savo perse
kiotoju.

Rusai per du szimtu ir pen
kios deszimtys metu dejavo ir 
aimanavo po Tortoriu jungu. 
Bet kaip tik jie nusikratė tai 
Mongolu junga, jie tuojaus pra
dėjo kariauti ir užgrobti savo 
kaimynus.

Lenkai baisiai nekente Tsaru 
valdžios, Czekai neapkentė Vo
kietijos. Bet Lietuviai, Ukrai-1 
nai ir Gudai tai turbut jau taip

5 labai mylėjo Lenkus, kaip jie

Kaip Pažyt Suvien.
Valstijos Armijos

Oriniu Jiegu

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszau'kite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Middleport, Pa. — Ponia Je- 
va Dro'bniene aplaike telegra
ma nuo valdžios 'buk jos sūnūs 
kareivis P'fc. Edvardas, 28 me
tu amžiaus dingo laike muszio 
Franci jo j, Sausio 3-czia diena. 
Jos du kiti sūnūs F/O Alfred, 
Vokietijoj ir Sgt. Klementas, 
Franeijoj, likos užmuszti ant 
karo lauko.

Saint Clair, Pa. — iSzvento 
Kazimerio Para. Koras rengia 
1 ‘Metini Sodno Baliu,” Nede- 
lioj, Vasario (Feb.) 11-ta die
na, parapijos svetainėje. Ti- 
kietai parsiduoda po 35 c., to
dėl pirkite kelis. Pelnas para
pijos naudai.

Baltimore, Md. f Gerai žino
mas visiems Vladas iStuikis, 50 
metu amžiaus, likos užmusztas 
per strytkari, Gruodžio (Dec.) 
122 d., 1944 m., Velionis buvo 
geras žmogus, prigulėjo prie L. 
R. K. S. 13 'kp., ir« buvo jos 
rasztinin'kum, taipgi prigulėjo 
prie L. V. S. 4-to Skyriaus ir 
įprie Szv. Vardo Jėzaus draugi
jos. Gimė Lietuvoje isz Bely- 

1 igaloš parapijos. Laidotuves 
atsibuvo Gruodžio 26 d. 1944m. 
su bažnytinėms apeigomis ir 
palaidotas Flolley kodeemer 
[kapuose. Velionis lydėtojai 
turėjo pietus Lietuviu svetai
nėje, 851 Flollins uly., baigent 
(pietauti velionio pusbrolis D. 
Macziuli-s perstatė sena veikėja 
J. Czesna [pakalbėti. Kalbėto
jas gana inspudingai apibudi
no jo darbuotes nuopelnus

O ant rytojaus tie patys laik- 
raszcziai mums perspėja, kad 
dar galo nematyti, kad sztai, 
ežia tik karo pradžia, kad 
prieszas dar drūtas, dar stip
rus, dar pavojingas, kad gali
me dar laukti aszaru, prakaito 
ir kraujo praliejimo.

Tik kelios nedėlios atgal mes 
skaitėme apie Alijentu insi- 
briovima in Vokietija, ir apie 
kaip Vokiecziai sztrimagal- 
viais traukėsi ir neszesi atgal 
in savo “szventa žeme.” Mes 
turėjome daug daugiau kariuo
menes negu Vokiecziai, mes tu
rėjome daug daugiau kanuoliu, 
karabinu ir kareiviu, mes visa 
dangų su savo eroplanais už- 
vieszpatavome. Vėl mes sakė
me kad jau dabar Hitleriui ka
put.

Jeigu Sovietai turi pustre- 
czio milijono^' kareiviu ant 
frunto priesz Vokieczius, taj 
jie tiek sziadien turi, kiek visi 
mes maneme kad Alijentai tu
rėjo ant vakaru frunto Franci- 
joje ir Belgijoje. Jeigu Raudo
noji Armija dabar puola ant 
szesziu szimtu myliu frunto, tai 
Alijentai irgi atidarė nors ke- 
turiu szimtu myliu frunta. Jei
gu Stalino kareiviai jau ant 
Vokiecziu “szventos žemes,” 
tai ir Alijentai jau seniai ant 
tos žemes stovi, ir tiktai stovi, 
nes beveik visa frunta Von 
Rundstedt ne tiktai sustabdė, 
bet ir geriausiu generolu pla
nus suardė.

tapo didvyriais ir paseke Tsaro
“Mums kaip kada ateina1 pėdomis. Paklausk bet kurio 

mintis, kad nieks kitas neturė
tu prie taikos ir susitarimo sta
to sėdėti, kaip tik tie žmones, 
kurie vargo, kentėjo ir bada pa
žino. Taika, kuri be szitu karo 
kankiniu, muczelninku butu 
padaryta, nieko nereiksztu nie
ko nenuveiktu. ’ ’

Nereikia ežia jokio mokslo 
pamatyti kas atsitiktu jeigu 
vyrai ir moters ir vaikai, kurie 
taip baisiai nukentejo, galėtu 
savo žodi tarti apie taika ir 
tvarka.

Už keliu dienu tie patys laik- 
raszcziai mus kaip szaltu van
deniu nupylė. Generolas Von 
Rundstedt ne tiktai sustabdė 
musu kariuomenes, bet atmu- 
sze ir pradėjo stumti atgal. Mu
su kareiviai krito, traukėsi ir 
bego. Mums reistai, mums kaip 
akmuo ant szirdies. Karas dar 
nepasibaigė, Hitleris dar drū
tas, dar pavojingas. Per tas ke
lias nedeliais 75,000 Amerikos 
kareiviu krito, tukstaneziai 
motinu ar giminu gavo telegra- 
mus isz valdžios kad j u vaikai 
jau nebegrisz. Tai juoda diena 
visai Amerikai.

Žinoma, szita syki gali būti 
kitaip, szita syki gali ir Sovie
tai ir Amerikiecziai ir Anglai ir 
visi kiti Alijentai taip užpulti 
Hitlerį, kad nei jo nei Berlyno 
neliks. Bet gali būti ir kitaip. 
Už tai dar ne laikas mums per 
daug džiaugtis, nes dar visko 
gali būti.

Vasario (Feb.) 1, 1943, isz 
Berlyno iszejo žinios, kad Sta
lingradas jau paimtas, muszis 
baigtas. Hitleris davė insaky- 
ma, kad butu surengta iszkil- 
mingos szermenys žuvusiai Vo- 
kiecziu armijai.

Isz praeities mes jau gerai ži
nome kas atsitinka kaip darbo 
žmogelis tampa ponu, kaip ver
gas tampa vieszpacziu, kaip 
prastas darbininkas tampa bo
seliu.

Žinomas Kaipo

Daktaras Pyle

Nuo tu szermenu iki Maskvos 
'paėmimo, Raudonoji Armija 
ilga kelione atliko. Per tuos du 
metu Raudonoji Armija renge 
ir sziadien rengia kitas szer- 
menis, kurias ji ketina szvesti 
ir apvaikszczioti Berlyne.

Dabar Hitleris traukiasi; ar 
ilgai trauksis mes nežinome. 
Dabar Sovietai marszuoja sta- 
cziai in Vokietija: ar jie ilgai 
marszuos, mes nežinome. Da
bar mums vėl vilties saulute

Ernie Pyle, Amerikos karo 
korespondentas, sugryžes isz 
karo frunto, Pyle aplaike 
dvieju Amerikos universite
tu garbes daktaro laipsniu už 
savo rasztus, nuo Indiana ir 
New Mexico universitetus.

Sziadien mes iszgirstame
kaip Sovietu armijos kulia ir szvieczia; ar ilgai ta viltis 
triuszkina Vokieczius ant Rytu ’mums szvies, mes nežinome, 
frunto. Varszava jau paimta; o Tik tiek mes žinome, kad kol 
isz Varszavos tik trumpa ke- Hitleris straksės, kol bent vie- 
lione in Vroglava (Breslau), nas Vokietis karabina turės, 
Vroglava ne pertoliausia nuo' kol Berlynas dar stoves, mes 
Berlyno. Ir vėl mes imame ma- galime visko tikėtis, ir gero ir 
tyti karo pabaiga. Jau beveik blogo, ir džiaugsmo ir kraujo 
pamirszome apie Generolo Von susilaukti.

ir traginga mirti. Velionio 
Vlado iStuikio miszios isz kitur 
nuo: Vlado Luszio szeimynos, 
isz Wateribury, Conn., Jono 
Szarkaus szeimynos isz Fila
delfijos, Pa. PADĖKA: Velio
nio brolis K. Stuikis reiszkia 
nuoszirdžiai padėka giminėms, 
draugams ir visiems tiems ku
rie pirko miszias, gėlės ir paly
dėjo mano mylima broli Vlada. 
A. a. ilsėkis broli! —A. K.

sesuo turi sziadien 94 metus, o 
brolis 92 metus.

TAS TEISYBE

Sudžia: *Tamista esi ap
skustas už tai, kad pavadinai , 
savo kaimyną apgaviku, suk- | 
czium ir vagiu. Ar teisybe?

Apskustasis: Tas teisybe, i 
pons Sudžia, bet asz ji taip ' 
nevadinau.

MUSU VAIKAI

Ilgio Amžio Žmogus

BAYFIELD, WIS. — Jacob 
Barrette, gimęs czionais, užbai- 
be sziomis dienomis 102 
metus, vaikszcziodamas kožna 
diena savo ūke; apie tris mylės. 
Jo motina gyveno 110 metu, o

— Ka darai, mažyte?
— Dažau lėlytės skruostus 

raudonai.
— Kaip tai, degtine? Juk 

tai nieko negelbes.
— Mama sake, kad tėvelio 

nosis nuo degtines yra raudo
na.

Mirtumas Amerike Pra
eita Meta Pasididino

Slavoko kaip jis szventina Cze- 
kus.

Leninas, Trockis, Stalinas ir. 
kiti Rusijos idvyriai vargo, I 
kentėjo ir bada pažino. Juos 
Tsaras gerokai persekiojo. Bet' 
kaip tik jie nustvėrė valdžios} 
vadeles, kaip tik jie nusistvere 
už botago, jie pamirszo kad jie 
syki buvo persekiojami, bet ta
po dar baisesniais persekioto
jais nego Tsaras buvo.

Francija nespėjo Nacius isz- 
vyti ir jau su Sovietu Rusija 
susitarė Alijentu nesiklausius 
ir nei acziu nepasakius.

Ne; muszamas kenezia už tai 
kad jam nėra kas kita daryti. 
Bet duok jam botaga, duok jam 
galimybe ar pavelinima, ir jis 
kita gala botago nusistversJ 
Jam stoka sziandien tik progos.1 
Ateitis mums parodo kad tan-} 
kiai, labai tankiai persektiotas' J)nczta ir laikraszti. Jei.gu 
žmogelis tampa paszelusiu per- taip padarysite; tai neturesite 
sekiotoju ir dar baisesniu bude-, jokio crg(?lio sanil.(ld mus. 
liu.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St.. MAHANOY CITY, PA.

Ženklai 16 Suvien. Valsti
jos Armijos Oriniu jiegu, pir
ma karta surinkti in viena ir 
nufotografuoti. Juos laiko 
WAC nare Pvt. Margaret 
Gallaher isz Jersey City, N.J.

Jeigu persikranstote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 

- * su senu. Jeigu turite nutmara 
kokioje dalyje miesto gyvena
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 

| budu aplankysite greieziau ju-

Acziu. “Saules” Redyste.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

■ot a n -i • j- Aukso Altoriukas, celuloidos viražaisELAS, kuriuos mes vadina- Va. .. .. ’ - .. .’ Vaimkehs, maža maldų knyge-
me kairiaisiais sutiko paleisti le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
visus nelaisvius, iszimant tuos pr,atu aPdar? 50c; Vamikeiis, juodai? 

kurie asmeniszkai prasikalto 
ar kurie buvo sznipai ar karo 
vadai.

T. E. Lambert, Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus delegatas 
sugrįžo isz ELAS (Tautos Isz- 
laisvinimo Frunto) tvirtovių 
su paraszais didžiausiu vadu. 
Jie prižada paleisti nelaisvius 
ir susitaikinti su esamaja Gre- 
ku valdžia.

Dabar jau iszrodo kad abi 
partijos isz tikrųjų susitaikins 
ir skerdynes tarp broliu užsi
baigs Graikijoje.

ISZ GRAIKIJOS

RASZYMO I 
i — ?
|64 pus., Did. 5x7col. | 
5 Tiktai, 10c. I 
5 — I

■ ‘SAū LE ' ’ »
| MAHANOY CITY, PA. | 

TS-WW **-■*»*■*-*-*-♦*■»-»-•-*■

WASHINGTON. — Pagal 
valdžios metini raparta, tai 
praeita meta mirtumas žmonių 
pasididino. Suvien. Valstijose, 
taji meta mirė 1,142,538 ypatų,! 
ka reiszke jog ant kožno tuks-| 
tanezio žmonių mirszta kone 14 
ypatų. Skaitis mireziu nuo au- j 
tomobiliu pasididino ant 10 
procento ant kožno szimto tuk-1 
staneziu žmonių. . I

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Utarninkas, Sausio. — Jan 
23 d., 1945 m., bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol ,bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

ELECTRIC HOUR

ftKWW
DADmT a le-Ti-n-ewith ROBERT ARMBRUSTER’S 
ORCHESTRA . . .

4:30 B
WABC— 880 KC—NEW YORK
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA

WHP—1460 KC—HARRISBURG
WGBI—910 KC—SCRANTON

AND ALL OTHER
C.B.S. NETWORK STATIONS

Skaitykite “Saule”

odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydykloj 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Sene 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamo^no Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
'Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $lf 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszic 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei
lužes paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ii 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papjovė 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 
Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą tarę
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal- 

,nus nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 
I Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegintu ir 
vėžio $1.25.

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 

'jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
i ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
j dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 

I (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu)’ 85c; Nuo Pražilimo ir 
jPlaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėla 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
35c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 

ites po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
jbreliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
lies, Kadagiai po 25c. . Visos žoles yra 
('pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,

336 Dean Street - Spencerport, N, Y. 1

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA5 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam 
do automobilius del laidotuvių 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78
520 W. Centre St., Mahanoy Citj

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-I 

linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta- 
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

reikiant,'tik galėdama, skubinosi mokin

Szimukas Ir Magdute
j paraszyti.
Į Per pirmus dvejus metus 
jlaiszkai ateidavo labai dažnai.

tis: po keliu nedeliu tokio 
mokslo galėjo paraszyti laisz
ka. Nors tikro adreso nežinojo,

(Tasa)
 minos parėjo laiszkas, kuriame

— Nu, nebūk mažas, ne- Simanas rasze, kaip visuomet, J 
verk! — ramino ir tilde ji mer-'apie savo sveikata, ir ant galo, 
gaite.— Duok popierio, para-1 pridūrė, kad už dvieju dienu 
szysiu, ka nori, tiktai man pa- iszeinas in liogerius; kaip bu-' 
dek, nes pati da nepataikysiu.1 sias vietoje, tai duosiąs žinia, 
Duok man plunksna, paraszy-

tos dienos pradėjo kas vakaras darbo, tiktai isztikruju, o tuoj bodus žiūrėti, pradėjo tarp sa-

— Nežinau, ka asz žinosiu!
Paszauktieji vaikinai iszva- 

žiavo drauge su valscziaus vy
resniuoju ir szimtininkais 
miestan burtu traukti ant visos’
nedėlios ir stoti, kad peržiuro- sm> Gk ne\eik. 
tu, ar jie tinka kariuomenei. ’ Paiasz.vsG
Per ta laika nei vienas neatsi- 
lanke namo, nes keutrios my 
lios pekszcziam, tai jau per 
daug didele kelione.

Kurie iszliko nepaimti ir pa
grižo namon, tuos sveikino su 
džaugsmu, o rekrutus su rau
domis ir verksmais. Musu Si
manas prigulėjo prie nelaimin
gųjų. Tris dienas y 
sodžiuje linksmintis, o paskui 
turėjo su szimtininkais iSzke-;lkail’ reikiant, tarnauti 
liauti Kaunan, isz kur jiems 
reike važiuoti tenai, kur nutars 
vyresnybe. Kiti, atsisveikinant 
szoko ir verke. Bet Simanas-gi 
szokti nėjo, nors ji kiti ir vadi
no. Tėvai iszejo iszleisti rekru
tu, bet Magdutei-gi su Simanu 
nerūpėjo žaislai, ir juodu pali
ko namie.

— Magdute, ar atmeni, 
kaip mudu mokyklon eidavo
me?

— Kaip-igi neatminti!
— O kaip tu man atneszda- 

vai sūrio ir visokiu gardumy
nu?

kur ])as ji raszyti. Tuotarpu' 
prasze su atsakymu palaukt,' 
lyg ateis antras rasztas.

Laikas bego. Jau nukasė bul
ves, atėjo žiema, nauji metai, o 

u p, laiszko su adresu kaip nėr, taip'

O tu mane pamokinda-

0 ar atmeni, kaip mudu 
vestuves taiseva, tu pa-

ar 
iszturesi? Tegul Dievas saugo-,.

, ! ja, kad, sugrįžęs, atraseziau ta
ve isztekejusi.a už kito-kokio 
vyro. Visas mano gyvenimas1 nėr. Seneliams buvo nesmagu,i 
nieku pavirstu. Pagriszcziau kad Simanas apie juos užmir- 
tuojaųs kariuomene ir eieziau szo- O Magdute jau nebegale jo 
kur-nors karau ir jeszkocziau nutilpti, niekas jai nesisekė, 
mirties.

— Gali tikrai žinot, kad asz 
galėjo dar l)alauksiu tavęs. Tiktai grisz- 

kie greitai. Nębepasilik toliaus, 
kaip 

'kad kiti daro, nors ten kas-žin 
ka duotu. 

| Simanas susivyniojo raszte
li, insidejo maldaknygen ir už- 
si ra kino skrynelėje.

Tuo-tarpu dvi dieni perbėgo, 
kaip viena valanda. Treczia 
diena buvo atlaikytos viso sod
žiaus užpirktos miszios už re
krutus. O per miszias buvo 
žmonių labai daug. Vaikinai’ 
ėjo prie kunigu, prie Szv. Sak
ramentu, tarytum, taisėsi mir
ti. Kaip pasirengusius mirti, 
juos iszleido raudodami. Kiek
viena motina verke savojo, su 
ja sesers ir kaimynaites. Viena 
gailėjosi to, su kuriuo dabar 
turėjo atsisveikinti; kita to, 
kuris jau dveji ar treti metai, 
kaip nepagriszta. Tūlos verke 
ir tu, kurie dar maži, ir guodė
si, sakydamos, kad juos aukle- 
janezios tiktai tam, idant, atė
jus laikui, pamestu savuosius 

į ir iszvažiuotu in tolima sveti
ma szali.

Magdutei szirdis plyszo, ka
da po misziu szventu nevalgė, 

])rasidejo atsisveikinami.

5 TARADAIKA 5

vaikszezioti in Žvingilus. Jos apie viską užmirszi. į ves sznibždeti ir juoktis. Joms
tėvams ežia nebuvo nieko nau-j Vienok Povylaitiene mate, tikrai rodėsi, kad jos karezia- 
jo, nes ir pirma rinkdavosi te- jog darbas nepagydo, ir mergi- moję, ne bažnyczioje.
nai sodžiaus mergaites su rate-j na vis eina menkyn, matyti, ne- Ant galo, pamokslas pasibai- 
liais, nes taip linksmu b&Iavo, gal užmirszti. Pramane tada ge. Kunigas atsivertė knygas ir 
o žinoma, jai žmogus linksmas, jai toki darbą, kuris galėtu ir pradėjo sakyti užsakus. Akies- 
tai ir darbas gerai sekasi. Tik jos mintis tikrai pasmaginti, ir'mirksnyje pabudo visi miega- ° i „ . v ..motina pasergėjo, kad dukters ja paezia nulinksmint. Todėl liai, nutilo juokai, sznibždeji- 

mai ir kosulys. Visi, kaip vie
nas, atsigręžę in sakykla. Baž-

žmones rengiasi Vilniun atlai-' nyczioje taip nutilo, tarytum 
duosna. Mudu su tėvu kalbejo- 
va apie tai. Žinovą, kad tu jau 
senai ketini keliauti su visa

kadai
sakei kad už darbininko nete
kėsi?

— Et, kam-gi tokius liūd
nas daiktus primeni? Juk asz 
tave tuojau tada perprasziau, o 
tu man vis-gi dar neužmirszai.

— Tai-gi asz visiszkai ne 
apie tai norėjau pasakyti. Asz 
norėjau tik tau priminti, jog tu 
man tada prisižadėjai, Kad, ~ - 
jeigu asz norecziau, tai butum' ^-Dimesnieji ir tolimesnieji gi
niau už jauna ja. Ar pameni ?

— Žinoma, kad pamenu.
' Simanas kalbėjo toliaus:

— O kad asz dabar pa- 
klauseziau, ar atsakytum man, 
kaip ir tada, kad už darbininko 
neteksi?

— Buvau tuomet maža ir

mines, pažinstami ir kaimynai 
suėjo valscziaus daržan. Moters 
ir mergaites balsiai verke, vai
kinai tylom szluostesi aszaras. 
Prasidėjo paskutinis atsisvei
kinimas. Simanas sugriebė 
Magdutes ranka, pirma pabu- 
cziavo in ranka, paskui in vei-

kvaila: dabar jau taip nebepa- ^a’ aPakabino ir tyloms pasa

Viena, kart atėjo pas Jono 
Žvingilaiti, Keblaicziu Petro ir 
Simano bicziuli, ir, kaip visuo
met, paprasze paraszyti jai 
laiszka pas Simana. Žvingilaiti 
nors vėlai prikalbino Simanas 
prie .mokslo, vienok jis buvo da
bar jau gerai pramokęs raszyti, 
o apie skaitymą tai nėr ko ne 
kalbėti. Ir dabar pas ji atėjo 
Magdute ir prasze paraszyti 
laiszka.

— O motina ar nieko nein- 
raszys Simanui, nieko nena
šiu ns? Kodėl tamsta atėjai be 
motinos, — paklausė Jonas.

— Motina nežino, kad asz 
noriu Simanui raszyti, — atsa
ke Magdute.

— Kaip tai nežino ? Kodėl 
nežino. Visada juk abidvi atei
davote.

— Mat tamsta, asz nore- 
cziau, kad niekas nežinotu, at
sake Magdute.

— Tad imasz negaliu žino-

K ne-

Tai

sakycziau — atsake Magdute,^e: 
ir pradėjo veikti, turbūt atsi-Į 
minusi, kad, būdama maža, už
gavo naszlaiti, o gal but dėlto, 
kad su tuo naszlaicziu, kuri ima 
kariuomene, rytoj reikes atsi
skirti ant daugelio metu.

— Klausyk, Magdute, asz 
rytoj važiuoju ir kas-žin, kaip į 
greitai pagiysziu. Paraszyk' 
man tai, ka tada už diendaržio 
pasakei, jog, jeigu asz nore
cziau, tai tu tekėtum už manės. 
Asz norecziau ta popieri Įiasi- 
imti su savim atminimui. Jis 
man bus dvejopai brangus, — 
viena del tavo prižadėjimo, an
tra ir dėlto, kad asz pats tave 
iszmdkinau raszyti, nes mokyk-į 
loję nedaug ka mokėjai. Kaip 
busiu nulindęs ir iszsiilgsiu' 
sodžiaus, savųjų, tavęs, aszper- motinos ir ilgai, ilgai verke. 
skaitysiu ta laiszkeli, gal apsi-| Simanas pirmais metais daž- 
verksiu, ir man bus lengvinus na^ raszydavo namo. Laiszkuo-, 
ant szirdies. O jei numirsiu kur se sveikindavo szeimininkus ir 
svetimoj szalyje toli uo savųjų, dekavodavo už atleistus pini-^ 
tai papraszysiu indeti graban gus; sveikino.Petra Keblaiti ir 
ir ta laiszkuti. j dekavojo jam už mokslą; o

— Neužmirszk, Magdute, 
rasztelio! Neužmirszk!

Niekas nesistevejo isz to drą
sumo, nes rekrutai, atsisveikin
dami, drąsiai galėjo bueziuotis 
su visqmis mergaitėms, nieks 
jiems negyne.

Kaip pradėjo važiuoti, Mag
dute buvo norėjus bėgti paskui 
juos, bet motina suturėjo ja už 
rankoves.

— Neverk, dukrele! — ra
mino motina. — Ir man paežiai 
gaila vaikino. Bet ar-gi tai vie
nas Simanas tėra, ar jis pirmas, 
ar jis paskutinis?

— O, motinyte! tu ne taip, 
turbūt, kaip asz gailiesi, kad 
gali tai]) kalbėti!

1 Ir mergaite prisiglaudė prie

— Ne, ne! bet tamista, 
noma, niekam nesakysi. ..

Bet po valandėlės nieko 
pasakė, tik paklausė Jono, ka
ežia daryti? — nes ji negalinti 
niekam pasakyti, o būtinai tu
rinti apie viena dalyka pra- 
neszt i Simanui.

— Tai jau kitaip negalima, 
kaip tik tu pati turi iszmokt 
raszyti, atsake Jonas.

— Asz jau truputi moku, 
bet kas man dauginus parodys ; 
— negu tik tamstos papraszy- 
cziau. O, szventi buvo Simuko 
žodžiai, kad prikalbinėjo mane, 
kad iszmokcziau raszyti.

— Nesunku bus, tik pasirū
pink! Da galima pataisyti, kur 
buvo patingėta. Kad jau trupu
ti moki, tai isztikruju jei moky
sies!, po kokiu trijų nedeliu ga
lėsi pati paraszyti laiszkeli.

'Palinksmėjo Magdute. Nuo

Peiliukas Iszgelbejo
Gyvasti

li- bernaitis pradėjo verkti, kiekviename laiszke neužmirsz-
davo Maigdutes ir dekavodavo 

Tėvai negalėjoNeužmirszkit atnaujinti pre- už “raszteli.” 
numerata už laikraszti ‘Saule.’ suprasti, apie koki raszteli jis 
Del daugelis laikas jau pasibai- kalba, nes Magdute pati nėra-' 
ge ir apie tai praneszeme! szydavo, nes, kiek žinoma, ne-

Pvt. Duane Kinman, 19 
metu, isz Walla Walla, 
Wash., su kiszeniniu peiliu
ku padare operacija del savo 
sužeistam draugiu, ant karo 
lauko ir iszgelbejo jo gyvas
tį.

Skulkine žinau viena grinezia, 
Tai kas tik ateina in-ežia, 

Turi duoti pora dolerius ir 
penkisdeszimts, 

O jeigu ne turi, 
Tur eiti, 

vis iszmanstyta dukrelių,
Pamokytos nuo teveliu, 

Ba kas nori dukrelių 
pažiūrėt, 

Turi už tai užmokėt.
Tai ne dyvai, 
Vaike žinai,

Ant sorkiu ir turi užmokėti, 
Jeigu nori monkia 

pamatyti.
* * *

Nesenei isz mažio miesto 
bobelka pribuvo, 

Bet nebage blogai pakliuvo, 
Vyras vos jos gyvaste neužbai

gia, 
Visokiais žodžiais ant tos 

nevalninkes plusta, 
Kaip padukias ant jos rusta, 
Mat, pats nedorai pasielgi, 

Tai dabar ant moteres pludasi.
O, kad tai žmonele butu apie 

tai žinojus, 
Butu isz miestuko neparvažia

vus,
Ba su tokiu latru gyventi, 

Tai veluk ant Vestu miestuko 
varga vargti.

Vyru’cziai, su tokia mergina, 
Tai jau gana,

Tankiai bile kokia kutvala, 
Ant kitu su liežuviu mala, 

Ant doriausios iszmanstoja, 
Visaip ant žmonių loja, 

Kada nužiuoje in fabriką, 
Tqji niekszas rakalka, 

Ka ji ten dirba, tai nežine, 
Mat to sakyti man nevale. 
Savo kalba ne vos užmirszo 

kalbėt,
Ne nori nei tos kalbos girdėt, 
Tiktai kalbo bolszevikiszkai, 

arba ungariszkai,
O visai nemoka angliszkai!

* * *
Oj vyrueziai lietuviai dideli 

laruma padare, 
Kaip visa gauja in lak u pa 

uždare, 
Per viena nakti kozoje 

persėdėjo, 
Ant ryt po deszimts doleriu 

užmokėjo, 
Tai bent vestuves buvo,

Daugelis apkult gerai gavo, ( 
O tai atsitiko mieste 

dūminiam,
Ne greitai iszejo isz galvos , 

nevienam.
.Lietuviai, tai ne ziukucziai, 
Ane joki kvaili kralikucziai, 
Ir prieszais valdžia pasistato, 
Norints sziautuvius atstato.

* * *
Dvi merginos Filadelfijoj 

ant juoko laiko, 
Guma ėda, žandus kraipo, 
Tik ant st ryto tai]) daro, 

Savo paszelusi mandruma 
varo, 

Grinczioje kaip raganos 
susivelusios,

Maklakuotos ir nesipraususios

kuodelis nekiek neeina mažyn, 
todėl imdavo kartai^ net bartis 
už dykinėjimą, bet tiktai nie
kad nepykdavo. Ir kaip-gi pyk
ti ant savo vienturtes!

— Mat, per diena privargs-, 
ta, tai vakare nors ;
na ir pasidainuoja, — 
sau motina.

O Magdute tuo-tarpu, kiek 
vienok parasze sena j i, protau
dama, kad isz tėti jau nuleis 
laiszka Simanui.

Magdute klausė Simano, ko
dėl jis taip ilgai neduoda žinios 
apie save? Ar jau užmirszo 
apie jos raszteli. Ji rasze, kad 
priesz adventus noreje iszpirsz- 
ti ja už seno naszlio Lauryno 
Didgalvio. Bet ji isz jo tik pasi
juokus ir užklausus pirszlio, ar 
Didgalvis nori ja už dukraite. 
Paskui rasze, kad tuoj po kalė
dų atvažiavęs pas ja su pirszliu 
Antanas Giedraitis. Tėveliai 
norėjo sutikti, bet ji ėmusi pra- 
szyti, kad jos taip anksti neleis
tu isz namu, nes ji norinti nors 
sziek-tiek padėti jiems prie 
darbo, ir jie tik viena ja teturi 
pasinntmenei, o ja iszleidus, 
reiketu merga samdytis. Taip 
ilgai inkalbinejus tėveliams, 
kad jie ant galo prižadėję atsa
kyti Giedraicziui. Apie viską 
parasze Magdute, o, užbaigda
ma laiszkeli, pridėjo, kad ji ty- 
czia iszisimokinus raszyti, idant 
pati galėtu viską apraszyti ir 
parodyti jam, kad, nors jo ne
bėr Rudžiuose, vienok ji dažnai 
apie ji mananti ir savo raszte- 
lio neužmirszus.

Iszleido laiszka, ir kasdien 
lauke atsakymo. Magdute daž
nai klausdavo rasztininko ir 
szimtininko, ar nėra laiszkelio? 
Bet visada dykai. Pere jo gavė
nia ir Velykos, o laiszko nebu
vo. Isz pradžių mergina lauke 
kantriai, bet tolyn — neramyn, 
kartais net apsiverkdavo. O 
motinai savo nusiminimą ir 
aszaras iszteisindavo tuo, kad 
ji dažnai sapnuojanti, buk Si- 
manas pagrįžęs sodžiau, bet ne- 
atejes pas juos, tai vėl kad ji 
užmusze kareje.

Bet motina pamaželi pradu

viena karta sako dukterei:
— Magdute, ar žinai

visi iszmire.
“Povylas Suskis, jaunikai

tis, su Magdalena Povylaicziu- 
te, pana, abudu isz Rudžiu, szi- 
tos parapi jos, — užsakąs pir
mas.

Kas žinotu kokias kliūtis 
tarp tu ypatų.”

— Asz, asz turiu! — suriko
„ indu.

Tetule ir da viena mergina

pasilinksmi-'bendrove. Tėvas duos kelionei 
tardavo pinigu. Tetule Paberžiene eina, 

tai ir tave galėtu drauge paim
ti.

Mylinti motina atitiko gera 
vaista serganeziai mergaites 
szirdžiai gydyti. Viena mintis Magdute ir apleipo ant gri 
apie kelione nudžiugino Ma.g- 
dute; nnsiszluoste aszaras nuo paėmė ja už pažaseziu ir iszve- . 
akiu, apkabino motina ir pa- de isz bažnyczios in gryna orą. 
dėkavojo, kad taip už ja rūpi
nas. Idant nepasivelinti, nors 
bendrove turėjo iszeiti tik už 
dvieju nedeliu, mergaite pradė
jo tuojau rengtis in kelione. Isz 
motinos rūpinimosi, kad duktė 
užsimirsztu savo sopuli, ir isz 
Magdutes džiaugsmo, kad ga
les keliauti Vilniun, nereikia 
manyti, kad jos buvo negeros 
moteriszkes. Motina mylėjo sa
vo vienytele, bet savotiszkai. 
Ji tikėjosi iszleisti dukterį už 
turtingo vyro, Ir tokiu budu su
teikti jai visiszka laime. Už tai 
ir norėjo matyti savo dukters 
szirdi laisva, idant, isztikus ge
rai progai, galėtu iszbrūkti ja 
už to, kurio kiszeneje labiausia 
Skambancziu karszkes.

Magdute-gi, iszkeliadama, 
visai nenorėjo užmirszti Sima
no, bet džiaugėsi pamatysianti 
dideli gala nežinomo kraszto ir 
greieziaus sugražintu jai Sima- 
na.

Pagaliaus bendrove iszsiren- 
ge, ir Magdute po priežiūra te
tules iszejo su kitais.

Bendrove pagrižo isž Vil
niaus nedelioje priesz pat su
ma. Suėjo tiesiog i n bažnyczia, 
pabaigdami atlaidus ten, kur 
juos pradėjo ir da karta atsi
duodami Dievo valiai. Magdu
te nusipirko paveikslėli Szv. 
Simano, neszesi ji su savim ir 
per visa.savo kelione buvo at
sidavus Simano patrono globai.

Po sumos prasidėjo pamoks
las. O kaip jo klausė? Dieve su
simylėk. Seniai kosėjo, davinė
jo viens-kitam tabokos uostyti;

tarytum 
kunigą praris. Kur-ne-kur vie
nas kitas senis lingavo galva 
snausdamas, iki susidaves 
smakra ir suoleli arba kakta in 

j kaimyną, atsibusdavo ir tada 
tai kas-gi ? Ar jaįresį aplinkui nudelbęs akis,

jo suprasti visa teisybe. Supra- moters taip žiovavo,
tusi, norėjo visai iszvaryti isz 
dukters galvos dideli prisiri- 
szima prie naszlaiczio.

— Ka-gi tau taip galvon in-
lindo tas Simanas? O kad ir bu
tu ji užmusze,
jis tau brolis ar kas ? Kaip ateis' ai» kas in jisnežiūri. Vaikinai 
in valscziu žinia, kad nebegy- kumszejosi alkūnėmis, rodyda-

• v • 1 • V • "1 • Ivas, tai užpirksinle už jo duszia 
miszias ir gana.

— Taip protavo motina.
— Oi, motinyte, motinyte, 

kodėl tamsta taip kalbi? — sa
ke verkdama mergaite. Jam 

' mirus, asz visai nebegalecziau 
' gyventi: jis man už tikra broli 
brangesnis.

— Tai nudžiugo, net baž- 
nyczioje suriko, — pasakė Po- 
vylas, stovėdamas palubėje 
prie vai* g a m i s t r o s.

— O gal ji labai nuvargo ir 
labai suszilo, kaip ja žmones 
suspaudė, — sake vargam is tra,

Magdute isztiesu buvo labai 
nuvargus; tai-gi kaip ja parve
dė namo ir paguldė ant lovos, 
ji gardžiai užmigo.

Visa pirmadieni, kiek kartu 
motina užminė apie szliuba — 
ji ne klausyti nenorėjo.

— Pasakiau jums' karta, 
k,ad už Povylo neteksiu tai ir 
netekėsiu, nors jus mane už- 
musztumete! I

Tevo-gi nebuvo namie, nes 
su Povylu buvo iszvažiaves pas 
notara arba regentą.

Nežiūrėjo vienok visiszkai 
tu merginos aszaru ir daugu
mas sake, ja pateisindami, kad 
ji ir negalinti juoktis, nes 
priesz žmones negražu esą sa
kytis, kad nors teketi. Juk 
kiekviena merga priesz szliuba 
turinti verkti. Tiktai nereikia 
vėl verkti perdaug, nes jauni
kio gimines gali manyti, kad 
mergina jo nenorinti.

Tai-gi nors Magdute verke, 
vienok rengėsi abejose pirk- 
cziose prie vestuvių. O mergina 
ne rankos nekiszo prie tos isz- 
rangos, tik vis veržėsi in lauka 
prie darbo.

—BUS DAUGIAU— »

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai. i
Saule, Mahanoy City, Pa.

mi pirsztais ant skraidancziu 
palubėje paukszcziu, kurie tu
rėjo savo gusztas languose, o 
per iszmusztus stiklus buvo in- 
leke in bažnyczia. Mergos vėl 
■žiurėjo in kaspinus, skareles ir 
kasas. Neužtenka joms pasižiū
rėti: reikia dar pirsztais pa- 

i cziupineti. Ant galo, neklau- 
,— Kvailo esi! tylėk! žiūrėk, sant ir todėl nesuprantant Die

ne galvoj jo neturėk. Ar tu už vo žodžiu, ir nusibodus stovėti 
joisztekesi? Duotu jam tėvas! ant daikto, atsiklaupė, viena 
Jei nori, kad tėvas jam nuleis- paskui kita, treczia, ant galo Vi
tu koki rubli kita, tai ne nežiop- sos, kiek tik ju buvo, kaip pul- 
terek prie jo apie tai, ka dabar kas aviu, kada visos eina vie- 
man kalbejei. O pati imkis už na už kitos. Atsiklaupusios ir

J prisilenkusios prie žemes, žiu- 
I rejo prijuoscziu ir sijonu, tary-Tai martele, mat anglikes,

O iszrodo kaip džiovitos silkes, turn jos Leibienes krome. Nusi-
Viena net apsiriko
Isztekejo už vyro,

Dabar tik viena silke liko, 
Ko ir ta ne gaus kokio plikio

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Sziam pavo^ 
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo pašzialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimq




